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PAKEITIMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) šios teisės ir vertybės turi būti 

toliau skatinamos ir įgyvendinamos, jomis 

turi dalytis piliečiai ir tautos visoje 

Sąjungoje ir jos turi būti ES projekto 

pagrindas. Todėl Sąjungos biudžete 

sukuriamas naujas Teisingumo, teisių ir 

vertybių fondas, kurį sudaro Teisių ir 

vertybių ir Teisingumo programos. Dabar, 

kai Europos visuomenėms kyla 

ekstremizmo, radikalizmo ir susiskaldymo 

pavojai, kaip niekada svarbu skatinti, 

tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES 

vertybes: žmogaus teises, pagarbą žmogaus 

orumui, laisvę, demokratiją, lygybę ir 

teisinę valstybę. Tai turės didelį tiesioginį 

poveikį politiniam, socialiniam, 

kultūriniam ir ekonominiam ES gyvenimui. 

Naujojo fondo dalimi tapsiančios 

Teisingumo programos lėšomis bus toliau 

remiama Sąjungos teisingumo erdvės 

plėtra ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas. 

Teisių ir vertybių programoje bus 

sujungtos 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programa, nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

1381/20138 , ir programa „Europa 

piliečiams“, nustatyta Tarybos reglamentu 

(ES) Nr. 390/2014 (toliau – ankstesnės 

programos); 

(2) šios teisės ir vertybės turi būti 

toliau veiksmingai puoselėjamos, 

saugomos, skatinamos ir įgyvendinamos, 

jomis turi dalytis piliečiai ir tautos visoje 

Sąjungoje ir jos turi būti ES projekto 

pagrindas, siekiant užtikrinti, kad tų teisių 

ir vertybių būtų laikomasi valstybėse 

narėse ir kad būtų išvengta žalingo 

poveikio, kurio jų padėties pablogėjimas 

gali turėti visai Sąjungai. Todėl Sąjungos 

biudžete sukuriamas naujas Teisingumo, 

teisių ir vertybių fondas, kurį sudaro Teisių 

ir vertybių ir Teisingumo programos ir 

kuris padės remti atvirą, demokratinę, 

pliuralistinę ir įtraukią visuomenę. Dabar, 

kai Europos visuomenėms kyla 

ekstremizmo, radikalizmo ir susiskaldymo 

pavojai, kaip niekada svarbu skatinti, 

tvirtinti ir ginti teisingumą, teises ir ES 

vertybes: žmogaus teises, pagarbą žmogaus 

orumui, laisvę, demokratiją, lygybę ir 

teisinę valstybę. Tai turės didelį tiesioginį 

poveikį politiniam, socialiniam, 

kultūriniam ir ekonominiam ES gyvenimui. 

Naujojo fondo dalimi tapsiančios 

Teisingumo programos lėšomis bus toliau 

remiama Sąjungos teisingumo erdvės 

plėtra ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas. 

Teisių ir vertybių programoje bus 

sujungtos 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programa, nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

1381/20138 , ir programa „Europa 

piliečiams“, nustatyta Tarybos reglamentu 
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(ES) Nr. 390/2014 (toliau – ankstesnės 

programos); 

_________________ _________________ 

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 

lygybės ir pilietiškumo programa 2014–

2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 

28, p. 62). 

8 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 

lygybės ir pilietiškumo programa 2014–

2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 

28, p. 62). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 

fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 

programos pagrindinį dėmesį skirs 

žmonėms ir subjektams, kurie padeda 

užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 

turtingos įvairovės gyvybingumą. 

Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 

teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir 

demokratinę visuomenę. Tai, be kita ko, 

apima dinamišką pilietinę visuomenę, 

skatinančią žmonių demokratinį, pilietinį 

ir socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 

turtingą Europos visuomenės įvairovę, 

grindžiamą mūsų bendra istorija ir 

atmintimi. Europos Sąjungos sutarties 11 

straipsnyje toliau nurodyta, kad 

institucijos atitinkamomis priemonėmis 

suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms galimybę skelbti nuomones 

apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 

jomis keistis; 

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 

fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 

programos pagrindinį dėmesį skirs 

žmonėms ir subjektams, kurie padeda 

užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 

turtingos įvairovės gyvybingumą. 

Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 

bendras vertybes ir teisėmis grindžiamą, 

atvirą, lygią, įtraukią ir demokratinę 

visuomenę, finansuojant veiklą, kuria 

skatinama dinamiška ir turinti galių 

pilietinė visuomenė. Tokia veikla apima 
žmonių demokratinio, pilietinio ir 

socialinio dalyvavimo skatinimą ir taikos 
bei turtingos Europos visuomenės 

įvairovės, grindžiamos mūsų bendromis 

vertybėmis, istorija ir atmintimi, 

puoselėjimą. Europos Sąjungos sutarties 

11 straipsnyje reikalaujama, kad 

institucijos palaikytų atvirą, skaidrų ir 

nuolatinį dialogą su pilietine visuomene ir 
atitinkamomis priemonėmis suteiktų 

piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms galimybę skelbti nuomones 

apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 

jomis keistis. Todėl Komisija turėtų 

palaikyti nuolatinį dialogą su Programos 

paramos gavėjais ir kitomis 

suinteresuotomis šalimis; 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 

prie jos piliečių reikia įvairių veiksmų ir 

suderintų pastangų. Suburiant piliečius 

miestų partnerystės projektais ar miestų 

tinklais ir remiant pilietinės visuomenės 

organizacijas Programos aprėpties 

teritorijose lengviau skatinti piliečių aktyvų 

dalyvavimą visuomenėje ir pagaliau jų 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime. Tuo pačiu metu parama veiklai, 

kuria skatinamas tarpusavio supratimas, 

įvairovė, dialogas ir pagarba kitiems 

skatina priklausymo Europai ir Europos 

tapatybės jausmą, paremtą bendru Europos 

vertybių, kultūros, istorijos ir paveldo 

supratimu. Ypač svarbu skatinti stipresnį 

atokiausiuose ES regionuose gyvenančių 

piliečių priklausymo Sąjungai jausmą ir 

Sąjungos vertybes dėl to, kad jie gyvena 

nuošaliai ir toli nuo žemyninės Europos 

dalies; 

(5) siekiant priartinti Europos Sąjungą 

prie jos piliečių ir padidinti piliečių 

pasitikėjimą ja reikia įvairių veiksmų ir 

suderintų pastangų. Suburiant piliečius 

miestų partnerystės projektais ar miestų 

tinklais ir remiant pilietinės visuomenės 

organizacijas Programos aprėpties 

teritorijose lengviau skatinti piliečių aktyvų 

dalyvavimą visuomenėje ir pagaliau jų 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime. Tuo pačiu metu parama veiklai, 

kuria skatinamas tarpusavio supratimas, 

įvairovė, dialogas, socialinė įtrauktis ir 

pagarba kitiems skatina priklausymo 

Europai ir Europos tapatybės jausmą, 

paremtą bendru Europos vertybių, kultūros, 

istorijos ir paveldo supratimu. Ypač svarbu 

skatinti stipresnį atokiausiuose ES 

regionuose gyvenančių piliečių 

priklausymo Sąjungai jausmą ir Sąjungos 

vertybes dėl to, kad jie gyvena nuošaliai ir 

toli nuo žemyninės Europos dalies; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) atminimo veikla ir kritiškas 

Europos istorinės atminties apmąstymas 

būtini tam, kad piliečiai geriau suvoktų 

bendrą istoriją kaip bendros ateities, 

moralinio tikslo ir bendrų vertybių 

pagrindą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 

istorinių, kultūrinių bei tarpkultūrinių 

aspektų svarbą ir atminimo sąsajas su 

europinės tapatybės formavimu ir bendro 

priklausymo jausmo ugdymu; 

(6) atminimo veikla ir kritiškas 

Europos istorinės atminties apmąstymas 

būtini tam, kad piliečiai geriau suvoktų 

bendrą istoriją kaip bendros ateities, 

moralinio tikslo ir bendrų vertybių 

pagrindą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 

istorinių, kultūrinių bei tarpkultūrinių 

aspektų svarbą ir atminimo sąsajas su 

europinės tapatybės, grindžiamos įvairove, 

solidarumu, bendru priklausymo jausmu 

ir bendru kultūros paveldu, ugdymu; 
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Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 

pilietybės Sąjungoje jiems užtikrinamas 

teises ir laisvai jaustis gyvendami, 

keliaudami, mokydamiesi, dirbdami ir 

užsiimdami savanoriška veikla kitoje 

valstybėje narėje, ir turėtų turėti galimybę 

pasitikėti, kad jie gali vienodai naudotis 

teisėmis ir tos teisės bus visapusiškai 

užtikrintos bei apsaugotos nepatiriant 

jokios diskriminacijos, kad ir kurioje 

Sąjungos vietoje jie atsidurtų. Pilietinė 

visuomenė turi būti remiama siekiant 

skatinti ir saugoti ES bendras vertybes bei 

didinti informuotumą apie jas pagal SESV 

2 straipsnį ir prisidedant prie veiksmingo 

naudojimosi Sąjungos teise užtikrinamomis 

teisėmis; 

(7) piliečiai taip pat turėtų geriau žinoti 

pilietybės Sąjungoje jiems užtikrinamas 

teises ir naudą ir laisvai jaustis gyvendami, 

keliaudami, mokydamiesi, dirbdami ir 

užsiimdami savanoriška veikla kitoje 

valstybėje narėje, ir turėtų turėti galimybę 

pasitikėti, kad jie gali vienodai naudotis 

teisėmis ir tos teisės bus visapusiškai 

užtikrintos bei apsaugotos nepatiriant 

jokios diskriminacijos, kad ir kurioje 

Sąjungos vietoje jie atsidurtų. Pilietinė 

visuomenė turi būti stiprinama visais 

lygmenimis skatinant ir saugant ES 

bendras vertybes pagal SESV 2 straipsnį 

bei didinant informuotumą apie jas, tokiu 

būdu siekiant prisidėti prie veiksmingo 

naudojimosi Sąjungos teise užtikrinamomis 

teisėmis; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) smurtas dėl lyties ir smurtas prieš 

vaikus ir jaunimą yra sunkus pagrindinių 

teisių pažeidimas. Su smurtu susiduriama 

visoje Sąjungoje, įvairiomis socialinėmis ir 

ekonominėmis aplinkybėmis, o jo 

pasekmės aukų fizinei ir psichologinei 

sveikatai bei visai visuomenei yra itin 

sunkios. Ypač pažeidžiami smurto yra 

vaikai, jaunimas ir moterys, ypač jei tai 

artimųjų smurtas. Turėtų būti imamasi 

veiksmų, siekiant skatinti vaiko teises ir 

prisidėti prie vaikų apsaugos nuo žalos ir 

smurto, keliančių pavojų jų fizinei ir 

(9) smurtas dėl lyties ir smurtas prieš 

vaikus ir jaunimą yra sunkus pagrindinių 

teisių pažeidimas. Su smurtu susiduriama 

visoje Sąjungoje, įvairiomis socialinėmis ir 

ekonominėmis aplinkybėmis, o jo 

pasekmės aukų fizinei ir psichologinei 

sveikatai bei visai visuomenei yra itin 

sunkios. Ypač pažeidžiami smurto yra 

vaikai, jaunimas ir moterys, ypač jei tai 

artimųjų smurtas. Turėtų būti imamasi 

veiksmų, siekiant skatinti vaiko teises ir 

prisidėti prie vaikų ir jaunimo apsaugos 

nuo žalos ir smurto, keliančių pavojų jų 
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psichikos sveikatai ir pažeidžiančių jų 

teises į vystymąsi, apsaugą ir orumą; kova 

su visomis smurto formomis, prevencijos, 

aukų apsaugos ir paramos joms skatinimas 

yra Sąjungos prioritetai, kurie padeda 

išpildyti individų pagrindines teises ir 

prisideda prie vyrų ir moterų lygybės. Šie 

prioritetai turi būti remiami pagal 

Programą; 

fizinei ir psichikos sveikatai ir 

pažeidžiančių jų teises į vystymąsi, 

apsaugą ir orumą. Kova su visomis smurto 

formomis, prevencijos, aukų apsaugos ir 

paramos joms skatinimas yra Sąjungos 

prioritetai, kurie padeda išpildyti individų 

pagrindines teises ir prisideda prie vyrų ir 

moterų lygybės. Šie prioritetai turi būti 

remiami pagal Programą; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) teisė į tai, kad būtų gerbiamas 

kiekvieno asmens privatus ir šeimos 

gyvenimas, būsto neliečiamybė ir 

komunikacijos slaptumas (teisė į 

privatumą) yra pagrindinė teisė, įtvirtinta 

Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje. 

Asmens duomenų apsauga yra pagrindinė 

teisė, įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijos 

8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 16 straipsnyje. Asmens 

duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi 

kontroliuoja nepriklausomos priežiūros 

institucijos. Sąjungos teisinėje sistemoje, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/67912 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(ES) 2016/68013, išdėstytos nuostatos, 

kuriomis užtikrinama veiksminga teisės į 

asmens duomenų apsaugą apsauga. Šiomis 

teisinėmis priemonėmis nacionalinėms 

duomenų apsaugos priežiūros institucijoms 

patikėta užduotis skatinti visuomenės 

informuotumą apie su asmens duomenų 

tvarkymu susijusią riziką, taisykles, 

apsaugą ir taisykles, bei jų supratimą. 

Atsižvelgiant į teisės į asmens duomenų 

apsaugą svarbą spartaus technologijų 

vystymosi laikotarpiu, Sąjunga turi turėti 

galimybių vykdyti informuotumo didinimo 

veiklą, atlikti tyrimus ir kitą susijusią 

(13) teisė į tai, kad būtų gerbiamas 

kiekvieno asmens privatus ir šeimos 

gyvenimas, būsto neliečiamybė ir 

komunikacijos slaptumas (teisė į 

privatumą) yra pagrindinė teisė, įtvirtinta 

Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje. 

Asmens duomenų apsauga yra pagrindinė 

teisė, įtvirtinta Pagrindinių teisių chartijos 

8 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 16 straipsnyje. Asmens 

duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi 

kontroliuoja nepriklausomos priežiūros 

institucijos. Sąjungos teisinėje sistemoje, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/67912 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 

2016/68013, išdėstytos nuostatos, kuriomis 

užtikrinama veiksminga teisės į asmens 

duomenų apsaugą apsauga. Šiomis 

teisinėmis priemonėmis nacionalinėms 

duomenų apsaugos priežiūros institucijoms 

patikėta užduotis skatinti visuomenės 

informuotumą apie su asmens duomenų 

tvarkymu susijusią riziką, taisykles, 

apsaugą ir taisykles, bei jų supratimą. 

Atsižvelgiant į teisės į asmens duomenų 

apsaugą svarbą spartaus technologijų 

vystymosi laikotarpiu, Sąjunga turi turėti 

galimybių vykdyti informuotumo didinimo 

veiklą, remti pilietinės visuomenės 

organizacijas, kurios propaguoja 
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veiklą; duomenų apsaugą pagal Sąjungos 

standartus, atlikti tyrimus ir kitą susijusią 

veiklą; 

_________________ _________________ 

12 OL L 119, 2016 5 4, p. 1-88. 12 OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88. 

13 OL L 119, 2016 5 4, p. 89-131. 13 OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) SESV 24 straipsniu Europos 

Parlamentas ir Taryba įpareigojami priimti 

piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta Europos 

Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, 

įgyvendinimo procedūrų nuostatas ir 

sąlygas. Tam tikslui buvo priimtas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas [(ES) 

Nr. 211/2011]14. Pagal Programą turi būti 

remiamas techninės ir organizacinės 

paramos finansavimas įgyvendinant 

Reglamentą [(ES) Nr.211/2011], taip 

pagrindžiant piliečių naudojimąsi teise 

pradėti ir remti Europos piliečių 

iniciatyvas; 

(14) Europos piliečių iniciatyva yra 

pirmoji viršvalstybinė dalyvaujamosios 

demokratijos priemonė, kuria sukuriama 

tiesioginė Europos Sąjungos piliečių ir ES 

institucijų sąsaja. SESV 24 straipsniu 

Europos Parlamentas ir Taryba 

įpareigojami priimti piliečių iniciatyvos, 

kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 

11 straipsnyje, įgyvendinimo procedūrų 

nuostatas ir sąlygas. Tam tikslui buvo 

priimtas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas [(ES) Nr. 211/2011]14. Pagal 

Programą turi būti remiamas techninės ir 

organizacinės paramos finansavimas 

įgyvendinant Reglamentą 

[(ES) Nr. 211/2011], taip pagrindžiant 

piliečių naudojimąsi teise pradėti ir remti 

Europos piliečių iniciatyvas, taip pat 

skatinti kitus jas remti; 

_________________ _________________ 

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 

65, 2011 3 11, p. 1). 

14 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 

65, 2011 3 11, p. 1). 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 



 

AD\1169826LT.docx 9/26 PE627.900v02-00 

 LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 

įstaigos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos atlieka esminį vaidmenį 

skatinant ir saugant Sąjungos bendras 

vertybes ir didinant informuotumą apie jas 

pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 

veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 

Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 

teisių chartiją. 2018 m. balandžio 18 d. 

Europos Parlamento rezoliucijoje 

nustatyta, kad tinkama finansinė parama 

yra svarbiausias dalykas kuriant palankią ir 

tvarią aplinką pilietinės visuomenės 

organizacijoms, kad jos stiprintų savo 

vaidmenį ir nepriklausomai bei 

veiksmingai atliktų savo pareigas. Todėl 

ES finansavimas, papildydamas 

nacionalinio lygmens pastangas, turėtų 

prisidėti remiant aktyviai žmogaus teises 

skatinančias nepriklausomas pilietinės 

visuomenės organizacijas, suteikiant joms 

galių ir stiprinant jų pajėgumus, kai šių 

organizacijų veikla padeda strategiškai 

įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 

teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 

pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 

priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 

Sąjungos bendras vertybes nacionaliniu 

lygmeniu ir didinti informuotumą apie jas; 

(18) nepriklausomos žmogaus teisių 

įstaigos ir pilietinės visuomenės 

organizacijos atlieka esminį vaidmenį 

skatinant ir saugant Sąjungos bendras 

vertybes ir didinant informuotumą apie jas 

pagal SESV 2 straipsnį, ir prisideda prie 

veiksmingo naudojimosi teisėmis pagal 

Sąjungos teisę, įskaitant ES pagrindinių 

teisių chartiją. 2018 m. balandžio 19 d. 

Europos Parlamento rezoliucijoje 

nustatyta, kad pakankama ir tinkama 

finansinė parama yra svarbiausias dalykas 

kuriant palankią ir tvarią aplinką pilietinės 

visuomenės organizacijoms, kad jos 

stiprintų savo vaidmenį ir nepriklausomai 

bei veiksmingai atliktų savo pareigas. 

Todėl ES finansavimas, papildydamas 

nacionalinio lygmens pastangas, įskaitant 

tinkamą pagrindinį finansavimą ir išlaidų 

apmokėjimo, finansinių taisyklių bei 

procedūrų supaprastinimą, turėtų prisidėti 

remiant aktyviai žmogaus teises 

skatinančias nepriklausomas pilietinės 

visuomenės organizacijas, suteikiant joms 

galių ir stiprinant jų pajėgumus, kai šių 

organizacijų veikla padeda strategiškai 

įgyvendinti ES teise ir ES pagrindinių 

teisių chartija užtikrinamas teises, įskaitant 

pilietinio dalyvavimo ir atstovavimo bei 

priežiūros veiklą, taip pat skatinti ir saugoti 

Sąjungos bendras vertybes vietos, 

regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis ir 

didinti informuotumą apie jas; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų 

paskirstymą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, 

būtina užtikrinti visų pagal Programą 

vykdomų veiksmų ir veiklos pridėtinę 

Europos vertę, jų papildomumą valstybių 

(21) siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų 

paskirstymą iš bendrojo Sąjungos biudžeto, 

būtina užtikrinti visų pagal Programą 

vykdomų veiksmų, įskaitant veiksmus, 

kuriais siekiama skatinti ir saugoti ES 
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narių vykdomiems veiksmams; tuo pačiu 

metu reikėtų siekti finansavimo programų, 

kuriomis remiamos glaudžiai tarpusavyje 

susijusios politikos sritys, visų pirma 

Teisingumo, teisių ir vertybių fondo – taigi 

ir Teisingumo programos – aprėptyje, taip 

pat programos „Kūrybiška Europa“ ir 

„Erasmus +“ aprėptyje, siekiant 

įgyvendinti kultūrinių sankirtų kultūros, 

žiniasklaidos, menų, švietimo ir kūrybos 

srityse potencialą, nuoseklumo, 

papildomumo ir sąveikos; būtina kurti 

sąveiką su kitomis Europos finansavimo 

programomis, visų pirma užimtumo, 

vidaus rinkos, įmonių, jaunimo, sveikatos, 

pilietiškumo, teisingumo, migracijos, 

saugumo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 

technologijų, pramonės, sanglaudos, 

turizmo, išorės santykių, prekybos ir 

plėtros srityse; 

sutarties 2 straipsnyje įtvirtintas mūsų 

bendras vertybes, pridėtinę Europos vertę, 

jų papildomumą valstybių narių 

vykdomiems veiksmams, kai esama 

veiksmų valstybių narių lygmeniu. Turi 

būti siekiama finansavimo programų, 

kuriomis remiamos glaudžiai tarpusavyje 

susijusios politikos sritys, visų pirma 

Teisingumo, teisių ir vertybių fondo – taigi 

ir Teisingumo programos – aprėptyje, taip 

pat programos „Kūrybiška Europa“ ir 

„Erasmus +“ aprėptyje, siekiant 

įgyvendinti kultūrinių sankirtų kultūros, 

žiniasklaidos, menų, švietimo ir kūrybos 

srityse potencialą, nuoseklumo, 

papildomumo ir sąveikos. Be to, tokia 

sinergija apsaugotų ir skatintų 

pliuralistinę, nepriklausomą ir laisvą 

žiniasklaidą, užtikrintų žodžio laisvę ir 

užkirstų kelią klaidingos informacijos 

skleidimui. Būtina kurti sąveiką su kitomis 

Europos finansavimo programomis, visų 

pirma užimtumo, vidaus rinkos, įmonių, 

jaunimo, sveikatos, pilietiškumo, 

teisingumo, migracijos, saugumo, 

mokslinių tyrimų, inovacijų, technologijų, 

pramonės, sanglaudos, turizmo, išorės 

santykių, prekybos, vystymosi ir klimato ar 

aplinkos apsaugos srityse; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) šiai programai taikomas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [the new 

FR] (toliau – Finansinis reglamentas). 

Jame nustatytos Sąjungos biudžeto 

vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, 

susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, 

viešaisiais pirkimais, netiesioginiu 

vykdymu, finansinėmis priemonėmis ir 

biudžeto garantijomis; 

(23) šiai programai taikomas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [the new 

FR] (toliau – Finansinis reglamentas). 

Jame nustatytos Sąjungos biudžeto 

vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, 

susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, 

viešaisiais pirkimais, netiesioginiu 

vykdymu, finansinėmis priemonėmis ir 

biudžeto garantijomis, ir reikalaujama 

visiško skaidrumo, patikimo finansų 

valdymo ir apdairaus išteklių naudojimo. 
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Įgyvendinant šią Programą turėtų būti 

diegiamos taisyklės dėl galimybės skirti 

finansavimą pilietinės visuomenės 

organizacijoms suteikiant daugiametes 

dotacijas veiklai ir pakopines dotacijas. 

Pagal taisykles kandidatams tenkanti 

administracinė našta turi būti išlaikoma 

kuo mažesnė. Kai įmanoma, turėtų būti 

priimamos elektroninės paraiškos. 

Kandidatai gauti finansavimą ir paramos 

gavėjai pagal kiekvieną paprogramę 

turėtų turėti prieigą prie nacionalinio 

kontaktinio centro, kuriame jiems būtų 

teikiama parama kiekvienu paraiškos 

teikimo procedūros etapu. Reikėtų 

tinkamai apsvarstyti galimybę taikyti 

greitas ir lanksčias dotacijų skyrimo 

procedūras, pvz., dviejų etapų vertinimo 

procedūrą, kad būtų galima sumažinti 

sąnaudas, kurias lemia nesėkmingų 

pasiūlymų rengimas, ir padidinti 

programos veiksmingumą; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

geresnės teisėkūros 22 ir 23 dalimis, reikia 

įvertinti šią Programą remiantis 

informacija, surinkta laikantis specialių 

stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge 

vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir 

administracinės naštos, visų pirma 

valstybėms narėms. Šie reikalavimai, 

prireikus, kaip Programos poveikio vietoje 

vertinimo pagrindą gali apimti 

išmatuojamus rodiklius; 

(29) vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

geresnės teisėkūros 22 ir 23 dalimis, reikia 

įvertinti šią Programą remiantis 

informacija, surinkta laikantis specialių 

stebėsenos reikalavimų, tačiau drauge 

vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir 

administracinės naštos, visų pirma 

valstybėms narėms. Šiomis aplinkybėmis 

kaip paraiškų teikėjų ir paramos gavėjų, 

galinčių neturėti pakankamai išteklių ir 

darbuotojų, kad galėtų įvykdyti stebėsenos 

ir ataskaitų teikimo reikalavimus, 

pavyzdžius galima nurodyti pilietinės 

visuomenės organizacijas, vietos valdžios 

institucijas, socialinius partnerius ir kt. 
Šie reikalavimai, prireikus, kaip Programos 

poveikio vietoje vertinimo pagrindą gali 
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apimti išmatuojamus rodiklius; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 straipsnis 2 straipsnis 

Programos tikslai Programos tikslai 

1. Bendrasis Programos tikslas yra 

„apsaugoti ir skatinti ES sutartyse 

įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant 

paramą pilietinės visuomenės 

organizacijoms, kad būtų palaikoma atvira, 

demokratinė ir įtrauki visuomenė“. 

1. Bendrasis Programos tikslas yra 

apsaugoti ir populiarinti ES Sutartyse 

įtvirtintas teises ir vertybes, įskaitant 

demokratiją, teisinę valstybę ir 

pagrindines teises, įtvirtintas ES sutarties 

2 straipsnyje, ypač paramą pilietinės 

visuomenės organizacijoms, veikiančioms 

vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis, ir jų 

pajėgumų stiprinimą, kad būtų palaikoma 

atvira, teisėmis grindžiama, demokratinė, 

lygi ir įtrauki visuomenė. 

2. Atsižvelgiant į 1 dalyje išdėstytą 

bendrą tikslą, Programa siekia šių 

konkrečių tikslų, kurie atitinka kryptis: 

2. Atsižvelgiant į 1 dalyje išdėstytą 

bendrą tikslą, Programa siekia šių 

konkrečių tikslų, kurie atitinka kryptis: 

a) skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir 

teisių paprogramė), 

a) skatinti lygybę ir teises (Lygybės ir 

teisių paprogramė), 

b) skatinti piliečių aktyvumą ir 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime (Piliečių aktyvumo ir 

dalyvavimo paprogramė), 

b) skatinti piliečių aktyvumą ir 

dalyvavimą demokratiniame Sąjungos 

gyvenime (paprogramė „Europa 

piliečiams“), 

c) kovoti su smurtu (paprogramė 

„Daphne“). 

c) kovoti su visų formų smurtu 

(paprogramė „Daphne“): 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 straipsnis 3 straipsnis 

Lygybės ir teisių paprogramė  Lygybės ir teisių paprogramė  
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Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

a punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje 

išdėstytą bendrąjį tikslą ir 2 straipsnio 

2 dalies a punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

a) nelygybės ir diskriminacijos dėl 

lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 

tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 

orientacijos prevencijai bei kovai su jomis 

ir paramai politikos kryptims, kuriomis 

visapusiškai skatinama lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas ir jų integravimas, taip 

pat politikos kryptims, kuriomis kovojama 

su rasizmu ir visomis netolerancijos 

formomis; 

a) nelygybės ir diskriminacijos dėl 

lyties, rasinės, socialinės, kultūrinės ar 

etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 

negalios, amžiaus, kalbos ar seksualinės 

orientacijos prevencijai bei kovai su jomis 

ir paramai politikos kryptims, kuriomis 

visapusiškai skatinama lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas ir jų integravimas, taip 

pat politikos kryptims, kuriomis kovojama 

su rasizmu ir visomis netolerancijos 

formomis, laikantis valstybių narių 

konstitucijose įtvirtintų nuostatų; 

b) vaiko teisių, neįgaliųjų teisių, 

Sąjungos piliečio teisių ir teisės į asmens 

duomenų apsaugą skatinimui ir apsaugai. 

b) vaiko teisių, neįgaliųjų teisių, 

Sąjungos piliečio teisių ir teisės į asmens 

duomenų apsaugą skatinimui ir apsaugai. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4 straipsnis 4 straipsnis 

Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo 

paprogramė 

Papogramė „Europa piliečiams“ 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

b punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje 

išdėstytą bendrąjį tikslą ir 2 straipsnio 

2 dalies b punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

a) piliečių geresniam Sąjungos, jos 

istorijos, kultūros paveldo ir įvairovės 

supratimui ugdyti; 

a) piliečių geresniam Sąjungos, jos 

istorijos, kultūros paveldo ir įvairovės 

supratimui ugdyti; 

b) skirtingų šalių piliečių mainams ir 

bendradarbiavimui skatinti; piliečių 

pilietiniam ir demokratiniam dalyvavimui, 

kuriuo piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms suteikiama galimybė skelbti 

nuomones apie visas Sąjungos veiklos 

sritis ir viešai jomis keistis, skatinti. 

b) skirtingų šalių piliečių mainams ir 

bendradarbiavimui skatinti; piliečių 

pilietiniam ir demokratiniam dalyvavimui, 

kuriuo piliečiams ir atstovaujamosioms 

asociacijoms suteikiama galimybė skelbti 

nuomones apie visas Sąjungos veiklos 

sritis ir viešai jomis keistis, skatinti, 

siekiant geresnio pliuralistinės ir 
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dalyvaujamosios demokratijos, teisinės 

valstybės principo ir pagrindinių teisių 

supratimo; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5 straipsnis 5 straipsnis 

Paprogramė „Daphne“ Paprogramė „Daphne“ 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 2 dalies 

c punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

Atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje 

išdėstytą bendrąjį tikslą ir 2 straipsnio 

2 dalies c punkte išdėstytą konkretų tikslą, 

Programoje daugiausiai dėmesio skiriama: 

a) visų smurto prieš vaikus, jaunimą ir 

moteris formų, taip pat smurto prieš kitas 

rizikos grupes prevencijai ir kovai su juo; 

a) visų smurto prieš vaikus, jaunimą ir 

moteris formų, taip pat smurto prieš kitas 

rizikos grupes prevencijai, pasitelkiant taip 

pat ir švietimo veiklą, ir kovai su juo; 

b) šio smurto aukų paramai ir 

apsaugai. 

b) šio smurto aukų paramai ir apsaugai 

bei vienodo apsaugos lygmens visoje ES 

užtikrinimui, be kita ko, sudarant 

geresnes sąlygas naudotis teise kreiptis į 

teismą, geresnes galimybes naudotis 

paramos aukoms tarnybų paslaugomis ir 

geresnes galimybes visoms tokio smurto 

aukoms saugiai pateikti pranešimus 

policijai. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pagal Programą gali būti teikiamas 

bet kurios Finansiniame reglamente 

nustatytos formos finansavimas. 

2. Pagal Programą gali būti skiriamas 

bet kurios Finansiniame reglamente 

nustatytos formos finansavimas teikiant 

dotacijas veiksmams ir daugiametes 

dotacijas veiklai, įskaitant vienkartinių 

išmokų, vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų 

ir pakopinių dotacijų naudojimą. 
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Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9 straipsnis 9 straipsnis 

Veiksmų rūšys Veiksmų rūšys 

Pagal šį reglamentą gali būti finansuojami 

veiksmai, kuriais prisidedama prie 2 

straipsnyje nurodyto konkretaus tikslo 

įgyvendinimo. Visų pirma reikalavimus 

gauti finansavimą atitinka I priede 

išvardytos veiklos rūšys. 

Pagal šį reglamentą gali būti finansuojami 

veiksmai, kuriais prisidedama prie 

2 straipsnio 1 dalyje nurodyto bendrojo 

tikslo arba bet kurio iš 2 straipsnio 

2 dalyje nurodytų konkrečių tikslų 
įgyvendinimo. Visų pirma reikalavimus 

gauti finansavimą atitinka I priede 

išvardytos veiklos rūšys. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a straipsnis 

 Veikla, atitinkanti reikalavimus gauti 

finansavimą 

 2 straipsnyje nurodytų bendrųjų ir 

konkrečių Programos tikslų siekiama visų 

pirma, bet ne tik, remiant šią veiklą, 

vykdomą vieno ar kelių reikalavimus 

atitinkančių subjektų: 

 a) informuotumo didinimą, valstybinį 

švietimą ir informacijos sklaidą siekiant 

gilinti žinias apie Programos aprėpties 

sričių politikos kryptis, principus ir teises; 

 b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 

mokymąsi keičiantis gerosios praktikos 

pavyzdžiais siekiant gilinti žinias ir gerinti 

tarpusavio supratimą ir pilietinį ir 

demokratinį aktyvumą;  

 c) analitinę ir stebėsenos veiklą, ataskaitų 
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teikimą ir informavimo veiklą siekiant 

gerinti Programos aprėpties sričių 

padėties valstybėse narėse ir Sąjungos 

lygmeniu supratimą, taip pat geriau 

perkelti Sąjungos teisę, politiką ir bendras 

Sąjungos vertybes į vidaus teisę ir geriau 

jas įgyvendinti valstybėse narėse; prie šios 

veiklos priskiriamas, pavyzdžiui, duomenų 

ir statistikos rinkimas, bendros metodikos 

ir atitinkamais atvejais rodiklių arba 

kriterijų rengimas, tyrimai, moksliniai 

tyrimai, analizės ir apklausos, vertinimai, 

poveikio vertinimas, vadovų, ataskaitų ir 

šviečiamosios medžiagos rengimas ir 

skelbimas; 

 d) atitinkamų suinteresuotųjų šalių 

mokymą siekiant gerinti jų žinias apie 

aprėpties sričių politiką ir teises ir 

atitinkamų suinteresuotųjų šalių gebėjimo 

propaguoti aprėpties sričių politiką ir 

teises stiprinimą; 

 e) visuomenės informuotumo ir supratimo 

apie su asmens duomenų apsauga, 

privatumu ir skaitmeniniu saugumu 

susijusią riziką, taisykles, apsaugos 

priemones ir teises didinimą, taip pat kovą 

su melagingomis žiniomis ir tikslinga 

dezinformacija didinant informuotumą, 

rengiant mokymus, studijas ir vykdant 

stebėsenos veiklą; 

 f) įvairių tautybių ir kultūrų europiečių 

subūrimą, suteikiant jiems galimybių 

dalyvauti miestų giminiavimosi veikloje ir 

projektuose; 

 g) aktyvaus ir įtraukaus dalyvavimo 

kuriant demokratiškesnę Sąjungą 

skatinimą ir sąlygų jam sudarymą, 

informuotumo apie teises ir vertybes 

didinimą ir teisių ir vertybių propagavimą 

ir gynimą remiant pilietinės visuomenės 

organizacijas; 

 h) techninės ir organizacinės paramos 

finansavimą įgyvendinant Reglamentą 

[(ES) Nr.211/2011], taip pagrindžiant 

piliečių naudojimąsi teise pradėti ir remti 

Europos piliečių iniciatyvas; 
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 i) pilietinės visuomenės organizacijų, 

veikiančių Programos aprėpties srityse, 

rėmimą visais lygmenimis, taip pat 

Europos tinklų ir pilietinės visuomenės 

organizacijų gebėjimų prisidėti prie 

Sąjungos teisės, politikos tikslų, vertybių 

ir strategijų plėtojimo, informuotumo apie 

juos didinimo ir stebėsenos, kaip jie 

įgyvendinami, plėtrą; 

 j) žinių apie Programą gilinimą, jos 

rezultatų perkėlimą ir sklaidą, piliečių ir 

pilietinės visuomenės informavimo veiklos 

skatinimą, įskaitant nepriklausomų 

informavimo apie Programą biurų 

sukūrimą ir rėmimą; 

 k) žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės 

visuomenės organizacijų, kurie stebi 

teisinės valstybės padėtį, gebėjimų ir jų 

nepriklausomumo didinimą ir veiksmų 

vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis rėmimą;  

 l) pranešėjų apie pažeidimus rėmimą, 

įskaitant iniciatyvas ir priemones, 

kuriomis siekiama sukurti saugius 

pranešimų teikimo kanalus organizacijų 

viduje, valdžios institucijoms ar kitoms 

atitinkamoms įstaigoms, taip pat 

priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 

pranešėjus apie pažeidimus nuo atleidimo 

iš darbo, pažeminimo ar kitokių 

atsakomųjų veiksmų, įskaitant atitinkamų 

valdžios institucijų ir suinteresuotųjų 

šalių informavimą ir mokymą; 

 m) iniciatyvų ir priemonių, skirtų 

žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui 

propaguoti ir saugoti, ir pajėgumams 

siekiant įveikti naujus iššūkius, tokiems 

kaip naujos žiniasklaidos priemonės ir 

kova su neapykantą kurstančiomis 

kalbomis, didinti, rėmimą; 

 n) pilietinės visuomenės organizacijų, 

kurios skatina ir stebi valdžios institucijų 

sąžiningumą ir korupcijos nebuvimą, 

skaidrumą ir atskaitomybę, rėmimą ir jų 

pajėgumų stiprinimą; 

 o) paramą pilietinės visuomenės 
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organizacijoms, veikiančioms pagrindinių 

teisių apsaugos ir populiarinimo srityje, 

įskaitant paramą veiksmams, kuriais 

didinamas informuotumas apie 

pagrindines teises ir prisidedama prie 

švietimo žmogaus teisių klausimais. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vertinimo komitetą gali sudaryti 

išorės ekspertai. 

2. Vertinimo komitetą gali sudaryti 

išorės ekspertai. Sudarant vertinimo 

komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra.  

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14 straipsnis 14 straipsnis 

Stebėsena ir ataskaitų teikimas Stebėsena ir ataskaitų teikimas 

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 

Programos įgyvendinimo pažangos, 

padarytos siekiant 2 straipsnyje nustatytų 

konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti II 

priede. 

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 

Programos įgyvendinimo pažangos, 

padarytos siekiant 2 straipsnyje nustatytų 

konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti 

II priede. Stebėsenos ir ataskaitų teikimo 

tikslais renkami duomenys, kai tinkama, 

suskirstomi pagal lytį, amžių, išsilavinimą, 

profesinę veiklą ir kitus svarbius 

veiksnius. 

2. Siekiant veiksmingai įvertinti 

Programos įgyvendinimo pažangą, 

padarytą siekiant jos tikslų, Komisijai 

pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

sukuriama stebėsenos bei vertinimo 

sistema, be kita ko, keisti I priedą, kad 

prireikus rodikliai būtų peržiūrėti ir (arba) 

papildyti. 

2. Siekiant veiksmingai įvertinti 

Programos įgyvendinimo pažangą, 

padarytą siekiant jos tikslų, Komisijai 

pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

sukuriama stebėsenos bei vertinimo 

sistema, be kita ko, keisti I priedą, kad 

prireikus rodikliai būtų peržiūrėti ir (arba) 

papildyti. 
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3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 

Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 

valstybėms narėms nustatomi proporcingi 

ataskaitų teikimo reikalavimai. 

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 

užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 

ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 

renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 

Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 

valstybėms narėms nustatomi proporcingi 

ataskaitų teikimo reikalavimai. Komisija 

teikia patogias naudoti formas ir 

orientacines ir paramos paslaugas, skirtas 

visų pirma paraiškų teikėjams ir paramos 

gavėjams, kurie gali neturėti pakankamų 

išteklių bei darbuotojų, kad galėtų laikytis 

ataskaitų teikimo reikalavimų. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 

Komisija pateikia Europos Parlamentui, 

Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui bei Regionų komitetui. 

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 

Komisija pateikia Europos Parlamentui, 

Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui bei Regionų komitetui. 

Komisija viešai ir visuomenei lengvai 

prieinama forma paskelbia vertinimus 

savo interneto svetainėje. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Komisija 

taip pat užtikrina bendradarbiavimą 

ankstyvu etapu ir keitimąsi nuomonėmis 

su Europos Parlamentu ir Taryba, 

pateikdama šios institucijoms visus 

dokumentus, įskaitant deleguotųjų aktų 
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projektus, tuo pačiu metu kaip ir valstybių 

narių ekspertams ir sistemingai 

suteikdama Europos Parlamento ir 

Tarybos ekspertams galimybę dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių posėdžiuose. 

Tuo tikslu Europos Parlamentui ir 

Tarybai pateikiami ateinančių mėnesių 

planai ir kvietimai į visus ekspertų 

posėdžius. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai; tai neturi 

poveikio ES piliečių ir kitų 

suinteresuotųjų šalių galimybei per 

keturių savaičių laikotarpį išreikšti savo 

nuomonę dėl atitinkamo deleguotojo akto 

projekto. Dėl teksto projekto gali būti 

konsultuojamasi su Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų 

komitetu. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

18 straipsnis 18 straipsnis 

Informavimas, komunikacija ir viešinimas Informavimas, komunikacija ir viešinimas 

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 

Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 

matomumą (visų pirma viešindami 

veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 

nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 

tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 

įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. 

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 

Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 

matomumą (visų pirma viešindami 

veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 

nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 

tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 

įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. 

2. Komisija vykdo su Programa ir jos 2. Komisija vykdo su Programa ir jos 
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veiksmais bei rezultatais susijusius 

informavimo ir komunikacijos veiksmus. 

Programai skirtais finansiniais ištekliais 

taip pat prisidedama prie institucinės 

komunikacijos apie Sąjungos politikos 

prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje 

nurodytais tikslais. 

veiksmais bei rezultatais susijusius 

informavimo ir komunikacijos veiksmus 

vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 

Europos lygmenimis. Programai skirtais 

finansiniais ištekliais taip pat prisidedama 

prie institucinės komunikacijos apie 

Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 

2 straipsnyje nurodytais tikslais. 

 2a. Kiekviena valstybė narė įsteigia 

nepriklausomą nacionalinį kontaktinį 

centrą, kuriam paveda teikti 

suinteresuotosioms šalims ir Programos 

paramos gavėjams gaires, praktinę 

informaciją ir pagalbą visais su Programa 

ir paraiškų teikimo procedūra susijusiais 

aspektais. 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

I priedas I priedas 

Programos veikla Programos veikla 

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų konkrečių 

Programos tikslų bus siekiama visų pirma 

remiant šias veiklos rūšis: 

2 straipsnio 1 dalyje nurodyto bendrojo 

tikslo ir 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų 

konkrečių Programos tikslų bus siekiama 

visų pirma remiant šias veiklos rūšis: 

a) informuotumo didinimą, 

informacijos sklaidą siekiant gilinti žinias 

apie Programos aprėpties sričių politikos 

kryptis ir teises; 

a) informuotumo didinimą, 

visuomenės švietimą ir informacijos 

sklaidą siekiant gilinti žinias apie 

Programos aprėpties sričių politikos kryptis 

ir teises; 

b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 

mokymąsi keičiantis gerosios praktikos 

pavyzdžiais siekiant gilinti žinias ir gerinti 

tarpusavio supratimą ir pilietinį ir 

demokratinį aktyvumą; 

b) suinteresuotųjų šalių tarpusavio 

mokymąsi keičiantis gerosios praktikos 

pavyzdžiais siekiant gilinti žinias ir gerinti 

tarpusavio supratimą ir pilietinį ir 

demokratinį aktyvumą; 

c) analitinę ir stebėsenos veiklą1 

siekiant gerinti Programos aprėpties sričių 

padėties valstybėse narėse ir ES lygmeniu 

supratimą, taip pat geriau įgyvendinti ES 

teisę ir politiką; 

c) analitinę ir stebėsenos veiklą, 

ataskaitų teikimą ir propagavimo veiklą1 

siekiant gerinti Programos aprėpties sričių 

padėties valstybėse narėse ir ES lygmeniu 

supratimą, taip pat geriau įgyvendinti ES 
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teisę ir politiką; 

d) susijusių suinteresuotųjų šalių 

mokymą siekiant gerinti jų žinias apie 

aprėpties sričių politiką ir teises; 

d) atitinkamų suinteresuotųjų šalių 

mokymą siekiant gerinti jų žinias apie 

aprėpties sričių politiką ir teises ir jų 

gebėjimų propaguoti tą politiką ir teises 

stiprinimą; 

e) informacinių ir komunikacinių 

technologijų (IKT) priemonių kūrimą ir 

priežiūrą; 

e) informacinių ir komunikacinių 

technologijų (IKT) priemonių kūrimą ir 

priežiūrą; 

 ea) visuomenės informuotumo ir 

supratimo apie su asmens duomenų 

apsauga, privatumu ir skaitmeniniu 

saugumu susijusią riziką, taisykles, 

apsaugos priemones ir teises didinimą, 

taip pat kovą su melagingomis 

naujienomis ir tikslinga dezinformacija 

didinant informuotumą, rengiant 

mokymus, studijas ir vykdant stebėsenos 

veiklą; 

f) piliečių informuotumo apie 

Europos kultūrą, istoriją ir atminimą bei jų 

priklausymo Sąjungai jausmo stiprinimą; 

f) piliečių informuotumo apie 

Europos kultūrą, istoriją ir atminimą bei jų 

priklausymo Sąjungai jausmo stiprinimą; 

g) įvairių tautybių ir kultūrų 

europiečių subūrimą, suteikiant jiems 

galimybių dalyvauti miestų giminiavimosi 

veikloje; 

g) įvairių tautybių ir kultūrų 

europiečių subūrimą, suteikiant jiems 

galimybių dalyvauti miestų giminiavimosi 

veikloje; 

h) aktyvaus dalyvavimo kuriant 

demokratiškesnę Sąjungą skatinimą ir 

sąlygų jam sudarymą, informuotumo apie 

teises ir vertybes didinimą remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas; 

h) aktyvaus ir įtraukaus dalyvavimo 

kuriant demokratiškesnę Sąjungą skatinimą 

ir sąlygų jam sudarymą, informuotumo 

apie teises ir vertybes didinimą remiant 

pilietinės visuomenės organizacijas, 

įskaitant regioniniu, nacionaliniu ir 

tarpvalstybiniu lygmenimis veikiančias 

organizacijas, kurios stebi teisinės 

valstybės padėtį ir pagrindinių teisių 

paisymą atitinkamoje valstybėje narėje; 

 ha) piliečių informuotumo apie su ES 

pilietybe susijusias teises ir pareigas, 

tokias kaip teisė keliauti, dirbti, mokytis, 

gyventi kitoje valstybėje narėje, didinimą 

rengiant informavimo kampanijas; 

 hb) specializuotus mokymus vienos 

valstybės narės viešojo sektoriaus 

darbuotojams apie kitų valstybių narių 

piliečių, kurie gyvena, dirba, mokosi 
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minėtoje valstybėje narėje arba vyksta į ją, 

teises ir pareigas ir mokymus apie šių 

teisių užtikrinimo priemones; 

i) techninės ir organizacinės paramos 

finansavimo rėmimą įgyvendinant 

Reglamentą [(ES) Nr.211/2011], taip 

pagrindžiant piliečių naudojimąsi teise 

pradėti ir remti Europos piliečių 

iniciatyvas; 

i) techninės ir organizacinės paramos 

finansavimo rėmimą įgyvendinant 

Reglamentą [(ES) Nr.211/2011], taip 

pagrindžiant piliečių naudojimąsi teise 

pradėti ir remti Europos piliečių 

iniciatyvas; 

j) Europos tinklų gebėjimų skatinti ir 

toliau plėtoti Sąjungos teisę, politikos 

tikslus ir strategijas plėtrą, taip pat 

pilietinės visuomenės organizacijų, 

veikiančių Programos aprėpties srityse, 

rėmimą; 

j) Europos tinklų gebėjimų skatinti ir 

toliau plėtoti Sąjungos teisę, politikos 

tikslus ir strategijas plėtrą; 

k) žinių apie Programą gilinimą, jos 

rezultatų perkėlimą ir sklaidą, piliečių 

informavimo veiklos skatinimą, įskaitant 

informavimo apie Programą biurų ir 

nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo 

sukūrimą ir rėmimą. 

k) žinių apie Programą gilinimą, jos 

rezultatų perkėlimą ir sklaidą, piliečių 

informavimo veiklos skatinimą, įskaitant 

informavimo apie Programą biurų ir 

nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo 

sukūrimą ir rėmimą; 

 ka) pilietinės visuomenės organizacijų 

ir žmogaus teisių gynėjų, kurie, veikdami 

regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 

lygmenimis, stebi teisinės valstybės padėtį 

ir pagrindinių teisių paisymą atitinkamoje 

valstybėje narėje, pajėgumų ir 

nepriklausomumo stiprinimą; 

 kb) pranešėjų apie pažeidimus 

apsaugos nustatymą, įskaitant priemones, 

kuriomis siekiama sukurti saugius 

pranešimo apie pažeidimus kanalus 

organizacijų vidaus struktūrose ir valdžios 

institucijoms ar kitoms atitinkamoms 

įstaigoms; 

 kc) žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo 

propagavimą ir rėmimą bei pajėgumų 

siekiant įveikti naujus iššūkius, tokius 

kaip naujos žiniasklaidos priemonės ir 

kova su neapykantą kurstančiomis 

kalbomis, didinimą; 

 kd) valdžios institucijų pajėgumų 

gerinti savo skaidrumą ir atskaitomybę 

didinimą, kartu stiprinant pilietinės 

visuomenės organizacijas, aktyviai 

propaguojančias ir stebinčias tų valdžios 
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institucijų sąžiningumą ir atskaitomybę. 

_________________ _________________ 

1 Prie šios veiklos priskiriamas, pavyzdžiui, 

duomenų ir statistikos rinkimas; bendros 

metodikos ir prireikus rodiklių ar kriterijų 

vystymas; studijos, moksliniai tyrimai, 

analizės ir apklausos; vertinimai; poveikio 

vertinimas; vadovų, ataskaitų ir 

šviečiamosios medžiagos rengimas ir 

skelbimas. 

1 Prie šios veiklos priskiriamas, pavyzdžiui, 

duomenų ir statistikos rinkimas; bendros 

metodikos ir prireikus rodiklių ar kriterijų 

vystymas; studijos, moksliniai tyrimai, 

analizės ir apklausos; vertinimai; poveikio 

vertinimas; vadovų, ataskaitų ir 

šviečiamosios medžiagos rengimas ir 

skelbimas. 
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